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Clevelandas vėl davė šaunu 
klerikalinio chuliganizmo pa-
vyzdį. Ten koks tai Barzdu- 
kas ir jo vienminčiai, karšti 
katalikai, ana diena užsimanė 
prie bažnyčios pagarsinti lie
tuvišką mokyklą. Kunigo pas
tumdėliai iš bažnytinio komi
teto pamanė, kad čia plaka
tus dalina pažangiečiai ir pa
sileido dalintojus mušti. Dau
giausia teko tam Barzdukui.

Klerikaliniai chuliganai tu
rėtų būti suvaldyti. Jų siautė
jimas gali privesti prie trage
dijos.

Clevelando bendruomenė 
pasipiktinusi klerikaliniais
razbaininkais.

Toronto “Mažamokslis,” 
pabėgėlis, pranašauja, kad 
“būsimajai laisvajai Lietuvai 
visi būsime reikalingi ir nau
dingi, ir prasčiokai ir inteli
gentai...”

žmogus, matyt, tebesap
nuoja apie smetoninės Lietu
vos sugrįžimą.

Tūli žmonės nenori pasi
duoti tikrovei. Jie gyvena 
praeitimi, šis “Mažamokslis” 
iš J. Kardelio Nepriklauso
mos Lietuvos negali įsivaiz
duoti Lietuvos be ponų, ir iš
naudotojų. Tokia Lietuva, ku
rioje nebėra išnaudotojų, ne
gali būti, jo supratimu, laisva 
Lietuva.

Pagaliau ir Francūzijos val
dovai pamatė “šviesą” ir jau 
šutinka, kad į “Vakarų armi
ją” būtų įtraukta 150,000 
vokiečių.

Kita naujiena: Tai “Vaka
rų” armijai vadu ir koman-' 
dieriumi peršamas amerikie
tis generolas Eisenhower.

Kodėl žmogus iš už trijų 
tūkstančių mylių turėtų vado
vauti Europos armijai?

Tas tik parodo, kad mūsų 
šalies valdovai sušilę ieško 
bėdos. Juk toks kišimasis į to
limų kraštų reikalus kaip tik 
įtikins visą pasaulį, kad čia 
yra mojimąsis visur viešpatau
ti, visur suleisti rankas, vi
siems diktuoti.

Kas liečia Prancūzus, tai 
jie, pasirodo, dar nepasimokė 
iš praėjusių dviejų karų su 
vokiečiais. Kada nors jiems 
tasai naujas vokiečių apgink
lavimas vėl brangiai atsirūgs 
gyvybėmis ir krauju.

Ta čechoslovakijos valdžia 
ir vėl papildė vieną mirtiną 
nuodėmę. Brukliniškė Ameri
ka skundžiąsi, kad ten esą- su
renkami jauni vienuoliai tar
pe 20 ir 30 m. amžiaus, ir sta
tomi prie darbų laivų staty
mo dirbtuvėse. Ten gi, žino
ma, poterių nebeužtenka, rei
kia dirbti kartu su kitais dar
bininkais.

Bet mums tai neatrodo taip 
jau baisu. Jeigu tie jauni vy
rukai nori melstis, tegu mel
džiasi po darbo valandų. Vie
nas dalykas aiškus: po nau
dingo darbo dienos malda bus 
nuoširdesnė.

Juk taip darydavo mūsų tė
veliai ir motutės. Ir, kaip vi
si žino, dievas su jų maldo
mis “skaitydavosi.”

O gal Amerikos redaktoriai 
tuo nebetiki?

Progresistų Partijos pirmi
ninkas Elmer Benson reika
lauja, kad tuojau būtų sulai
kytas Korėjoje, kraujo lieji
mas, kad būtų pradėta tartis 
ir derėtis su Kinijos Liaudies 
Respublika, ir kad generolas 
MacArthur, tiek daug košės 
priviręs, būtų tuojau atšauk
tas. Jis taipgi siūlo pakeisti 
mūsų šalies “ku klūks klaninę 
užsienio politiką, kurią pradė
jo pietinis diksikratas James 
Byrnes.”
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VIŠINSKIS REIKALAUJA
IŠTRAUKT SVETIMŲJŲ
ARMIJĄ IŠ KORĖJOS
Pateisina Kinijos savanorių 
pagalbų Korėjos liaudininkam

Lake Success, N. Y. — 
Andrius Višinskis, Sovietų 
užsienio reikalų ministras, 
davė politiniam Jungtinių 
Tautų seimo komitetui pa
siūlymą, kuris reikalauja:

“Tuojau ištraukt iš Korė
jos visas ginkluotas Ameri
kos ir jos talkininkų jėgas, 
kaip užpuolikų. Korėjos 
klausimo išsprendimas turi 
būti pavestas pačios Korė
jos žmonėms.”

Višinskio pasiūlymas yra 
atkreiptas prieš Amerikos 
ir penkių kitų karštų rezo
liuciją, reikalaujančią, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka atšauktų savo kariuome
nę iš Korėjos. Rezoliucija 
sako, tuomet amerikonai ir 
jų talkininkai užtikrintų, 
kad neis per sieną į Man- 
džūriją.

Amerikos delegatas War
ren Austin kaltino Kiniją,1 jos) pasienį.

kad kinai reguliariais pul
kais Korėjoje kariauja 
prieš jankius. Anot Austi- 
no, 300,000 kinų komunistų 
įsiveržę į Korėją.

(O generolas MacArthur 
buvo nupasakojęs, kad ten

x * * Metai XL.
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Jankiai patyrė, kad nauji 
ginklai tai dar ne viskas

Tokio. — Amerikonai Ko- priešais, pasiryžusiais verž-

[AMERIKONAI IŠTRŪKO 
IŠ ARŠIAUSIŲ SLĄSTŲ 
RYTINIAME FRONTE

| vejoje prarado pasitikėjimą 
i naujoviniais savo ginklais,, 
j— sako Richardas Johns
ton, New Yorko Times ko
respondentas.

Šiaurinės Korėjos liaudi-
ninkai ir jų padėjėjai kinai, 
“turėdami daugiau kovūnų, 
nors tik lengvaisiais gink
lais ginkluoti, suardė vė
liausią Jungtinių Tautų 
(Amerikos) ofensyvą, — 
rašo Johnstonas. — Ame-

esą net “milionas” kinų ko-j ri^on.a\ Patyrė, kad net ge- 
munistų!)

Višinskis tvirtino, jog tie 
kinai yra savanoriai kovū- 
nai, kurie 1 
savo kaimynams gintis nuo

1 riausi jų ginklai nėra gana 
geri, kuomet susiduria su

tis pirmyn prie tikslo, ne
paisant savo nuostolių.”

Amerikonu lėktuvai nuo
lat puolė maršuojančius 
pirmyn Korėjos liaudinin
kus ir kinus. Bet pastarieji
vis tiek bloškė amerikonus 
ir jų talkininkus atgal.
“Tai buvo trėškiantis širdį 

pasitraukimas,
Times korespondentas. — 
Besitraukiant atgal tokiose 
sunkiose sąlygose, sugenda 
net geriausi ginklai ir mo
toriniai važiuotės Įrengi
mai.” 4

Spėjama 9 kad mėgins laivais 
išplaukt per Hungnam uostų

Korėja, gruod. 11.— 
nešama, kad beveik visi a- 
merikonai kareiviai ir ma- pusių žėrė nuolatinę kulko-

— tęsia rinai šiauriniai - rytiniame

ra- i Korėjos liaudininkai ir 
kinai nuo kalnų iš abiejų

švaidžių ir minosvaidžių 
ugnį Į mėginančius prasi-fronte, pagaliaus, prasiver

žė iš tarpkalnių Į lygumą į veržt iš sląstų amerikonus 
netoli Hamhungo miesto. O • linkui Hamhungo, apie 50 
iš Hamhungo jie stengsis mylių į pietus. Tai buvo 
prasigrumt į Hungnam uo- mirtingiausias žygis Ameri- 
stą, apie 5 mylias toliaus įjkos marinams visoj jų isto-

turi teisę padėti i Naciai demonstruoja į Katalikai reikalauja
m n wn /-* o* i n 4-1 «i -har><vvu x\<-u i' i v nelink gilina nuO _

svetimųjų įsiveržėlių.— Juk Ivakarinėj Vokietijoj |teisių is lito
būdavo savanoriu ir kituose, 
karuose. O savanoriai ne
gali būti palaida govėda— 
jie taip pat susiorganizuoja 
į pulkus ir kitus karinius 
junginius, — sakė Višins
kis ir pabrėžė:—Juk ne ki
nai prisiartino prie Jungt. 
Valstijų rubežiaus, bet A- 
merikos kariuomenė buvo 
atėjus į Kinijos (Mandžūri-

Truman ir Attlee siūlo į Rhee tautininkai bėga 
smarkiau ginkluotis iš savo sostinės

Washington. — Po slaptų 
prez. Trumano derybų su 
Anglijos premjeru Attlee 
Washingtone, tapo oficia
liai paskelbta, kad jiedu su-
sitarė, jog abidvi šalys juo Vš.-

1 • i • • 1 1 L* UlUZaU j 1ctyinvlnnn riiv’i / hafic? dsmarkiau turi ginkluotis.
Amerika ir Anglija, sako,! 
nori, taikos derybų su Ki- į 
nijos Liaudies Respublika Šiaurinės 
kas liečia Korėją, bet ne- i

rijoj.
Amerikinė komanda pir

madienį sakė, jog toje kru- . 
vinoje šerengoje nukentėję * 
5,000 jankių marinai ir ka
reiviai, kaipo užmušti, su
žeisti ir be žinios dingę, bet 
sakoma, amerikonai pada
rę 20,000 panašių nuostolių 
kinams ir Korėjos liaudi
ninkams.

(Bet jau praeitą savaitę 
buvo pranešta, kad lėktu
vai išgabeno 14,000 sužeis
tų amerikonų iš to apsupi
mo. Vien praeitą sekmadie
ni “buldozeriai” suvertė 20C 
amerikonų lavonų į vieną 
didžiulę duobę.)
Jankiai ruošiasi apsigyni

mui vakarų fronte 
__  Vakariniame fronte tucj 

dinių darbinirikų unijos na- ■ tarpu nebuvo jokių didės? 
rių, susirinkę Kyoto parke[nių mūšių. Suprantama 
demonstravo, reikalaudami kad Korėjos liaudininkai iJ 
metinių algos priedų-bonų. kinai ruošiasi šturmuot a- 
Prie demonstrantų prisidė- merikonus netoli 38-tos pa- 
jo universiteto studentai.

Hamhungo prieplaukoje 
sutelkta didelis skaičius ka
rinių laivų. Manoma, jie 

. tais laivais bandys pabėg- 
f ti. Tuo tarpu Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir jų 
bendrai kinai apsupa Ham- 
hungą, užkirsdami kelią 
jankiams į Hungnam uostą.

Korėjos liaudininkai pirm 
dviejų savaičių apsupo tuos

Washington. — Na.ciona- 
lė Katalikų Vyrų Taryba 
kreipėsi į Amerikos valdžią, 
kad priverst Jugoslavijos 

__ (valdovą Tito užtikrint kata- I *
pa- likams pamatines teises pir-

jos duos daugiau parahios I anlei/??nu^ .P1 Cangdžin 
Tito valdžiai | tvenkinių. Viso buvę apsup-

Katalikų Tarybos sekre- j ^a 25,000 amei ikonų ir 100 
torius Martin H. Work anSal- 
tvirtino, kad Jugoslavijoje

Hamburgas yra anglų už- nužudyta 378 kunigai ir - į-
I imtame Vokietijos kampe.1’ 
Anglai nekliudo nacių de
monstracijų.

Hamburg, Vokietija. — 
Naciai pereitą mėnesį atvi
rai demonstravo, maršuo- 
dami gatavose, apsirengę 
hitlerinėmis uniformomis ir 
naciškai saliutuodami, į 
keliant ištiestą ranką.

Hamburgo miesto taryba 
dabar prašo vakarinės Vo
kietijos valdžią užgint hit
lerines demonstracijas.

ma, negu Jungtines Valsti-

Japonų policija sužeidėkalinta 400 nuo to laiko, kai -
Tito užėmė to krašto vai- 133 demonstrantus 
džia. U . . ... -- -

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos prezidento 
Syngmano Rhee valdinin
kai ir kiti tautininkai jau 
tūkstančiais bėga iš savo 
sostinės Seoulo. Pabėgo ir 

. i dauguma 
“seimo” nariu. ‘ €

Tautininkai bijo, 
Korėjos

Trumanas grasino numuši 
nosį kritikui jo 
dukters dainavimo

Grupė senatorių reikalauja 
apginkluot nacius, japonus 
ir Franko fašistus

Tokio. — Apie 1,000 vai-

Rhee Washington. — Kuomet
Paul Hume, dienraščio Wa-1 ratas
shington Post muzikinis

k a d kritikas, paraše, kad prez. 
------- • Trumano C_ 1A c, 

ninkai išvien su kinais gali turi silpnoką balsą’ ir be- 
bandys “užgerinti” kinų ko- netrukus užimt Seoulą.
munistų (nedarys jiem nuo
laidų).

Attlee ir Trumanas bend-

liaudi- Trumano duktė Margaret

Pritruksią vilnų
Atuee ir Trumanas pend- i -i •• •

rame savo pranešime taip- į Amerikos armijai 
gi pažymi tūlus skirtumus. --------
Anglija pripažįsta naująją 
Kiniją, pritaria jos priėmi
mui į Jungtines, Tautas ir bužiams Amerikos armijai, 
nestoja už galutiną Formo-iTūli Kongreso nariai kriti- 
zos salos pripažinimą Čiang1 
Kai-šeko kinams tautinin
kams. Anglija taip pat ne
žada prisidėti prie ameri-

Washington. — Jaučiama 
stoka vilnų, reikalingų dra-

kuoja valdžią, kad ji iš 
anksto neparūpino vilnų 
sandėliu. £

Dallas, Tex. — Howard. . - • - JLzcHldb, lUA. ----- JTLU Well Ukonų planuojamos jūrines, Vaughn/ buvęs vilnų Au.
blokados prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką. Ame
rika nepripažįsta liaudiš
kos Kinijos ir priešinasi jos 
priėmimui į Jungtines. Tau
tas.

Vėliausios žinios
Washington. — Praneša

ma, kad prez. Trumanas 
tariasi su aukštesniais savo 
valdininkais apie % kainų 
kontrolės įvedimą ir algų 
užšaldymą.

Washington. — Valdinis 
statistikų biuras paskelbė, 
jog per dvi paskutines lap
kričio savaites mai
stas pabrango dar 2 pro
centais. 0 nuo Korėjos ka
ro pradžios pabrangimai 
siekė Jęelioliką iki keliasde- 
šimts procentų.

gintojų Sąjungos pirminin
kas, sielojosi, kad Sovietų 
valdžia iš anksto užpirko 
daugumą Australijos vilnų,

spalviškai dainuoja, tai 
Trumanas pasiuntė kerštin
gą kritikui laišką.

Tame1 laiške, ištisai rašy
tame Trumano ranka, jis 
vadina Hume’ą- “utėlišku” 
kritiku ir sako:

“Jeigu aš tave susitik
čiau, tai tau reikėtų naujos 
nosies, gana daug steiko” 

i (uždaužytoms akims gydy
ti). “ir gal dar reikėtų pa- 
sirišimų žemiau.”

Du paskutiniai Trumano 
laiško sakiniai dar aršesni, 
taip kad negalima jų spaus
dinti.

Korespondentai paskui

Washington. — Demok- 
> senatorius Pat Mc- 

Carran, “meistras” įstaty
mo prieš komunistus, rei
kalavo atgaivint vokiečių 
ir japonų armijas ir tinka
mai apginkluot Ispanijos 
Franko fašistus karui prieš 
Soviet. Sąjungą ir jos drau
gus.

likonai senatoriai Ed. Mar
tin, Alexander Smith, Mil
ton Young ir Kenneth 
Wherry.

nors pati Rusija užsiaugina užklausė Trumano dukterį 
gana vilnų. Vaughn peikė Margareta, ką jinai galėtų
Amerikos valdžią už “snau- 
dimą” vilnų reikale.

Ugniakalnis gresia dviem 
Sicilijos kaimam

Catania, Sicilija; —Gręs- 
mingai tęsiasi Aetnos ug- 
niakalnio (vulkano) išsiver
žimas. Plaukia žemyn žė
ruojanti lava 2,000 pėdų 
pločio ruožtu ir gręsia1 su
naikinti Milo ir Renazzo 
kaimus. Lava yra ištirpdyti 
akmenys ir uolos. Jau pa
bėgo gyventojai iš minimų 
kaimų.

Sicilija yra didelė Italijoš 
sala.

pasakyti apie savo tėvo iš
sišokimą. Margareta atsa
kė, “Hume yra puikus kri
tikas ir turi pilną teisę pa- 

| reikšti savo nuomones.” 
—:------

Duclos įspėja prieš 
vokiečių ginklavimą /

Franci jos ko-Paryžius.
munistų vadas Jacques Dū
dos ragina valdžią atmest 
anglų-amerikonų siūlymus 
atgaivint ir apginkluot vo
kiečių armiją vakarinėje 
Vokietijoje. Duclos įspėja, 
kad vokiečių atginklavimas 
laužytų Francijos su Sovie
tais sutartį, padarytą pirm 
šešių metu, v <-

į ralelės.
i Slepiama, kur jankiai su

jos. Užpultieji gynėsi. Susi- f (?ar-^. savo>aPsigynimo lini- 
kirtime sužeista 33 demon- . irmadienį buvo neo^J"
strantai ir 30 policininkų.

Senatorius ragina 
pakeist MacArthurą

cialiai pranešta, kad ta li
nija gal bus į pietus nuo 38-' 
tos paralelės, skiriančios 

I šiaurinę Korėją nuo Pieti- 
| nės Korėjos.
i * 

1—Žin
Kinija įspėja anglus į 
nespausi Malajus kiny

Peking. — Kinijos liau
dies valdžia įspėjo anglus, 
kad liautųsi persekioję ir 
spaudę kinus Malajoje.

Kinija protestuoja, kad 
anglai Malajos valdovai at
ima net gyvybės teisę tiem 
kinam, kurie pritaria Kini
jos Liaudies Respublikai.

— Anglija turės atsaky- | 
ti už kinų persekiojimus 
Malajoj, — pareiškė naujo
sios Kinijos valdžia.

Vyry vis daugiau miršta 
negu moterų

Washington. — Valdinės 
Sveikt. Įstaiga randa, jog iš 
kiekvienos dešimties tūks
tančių vyrų Jungtin. Vals
tijose šiemet miršta po 112, 
o iš tokio pat skaičiaus mo
terų miršta tik po 83.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, vidutiniai šalta.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 10. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai visuose frontuo
se vijosi besitraukiančius 
atgal amerikonus ir jų tal
kininkus, Pietinės Korėjos 
tautininkus.

Gruod. 9 .d. pranešimas 
sjakė•. . , •,
. Nuo generolo MacArthu- 
ro pradėto' ofensyvo lapkri
čio 24 d. iki šiol Korėjos 
liaudininkai ir-kinai sava- * 

i priešus 
užmušė bei sužeidė 

15,932 priešus, tame skai
čiuje 8,085 amerikonus, an^ 
glus, australus ir turkus. O 
Pietinės Korėjos tautinių- 
kų buvo nukauta bei suž^L * ^ 
sta 7,847. |

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai tuo tarpu paėmė . 
nelaisvėn 7,625 priešus, jųą* 
tarpe 2,272 amerikonus, 
anglus ir turkus, 12 jų pulv * 
kininkų ir 100 kitų aukšte^- f 
nių už majorus oficieritį. ' 
Suimtas ir vienas japonas, 
aųierikonų patarėjas. 143 
amerikonai pasidavė, 
i' Sumišime bėgdami, prie
šai paliko; sunkiuosius kr 
rinius savo įrengimus, lįt

Washington. — Demok
ratas Harley M. Kilgore 
siūlė paskirt generolą Ei- 
senhowerį kaip vyriausią 

j amerikinį komandierių Pa- 
Icifiko Vandenynui ir Toli- 
I miesiems Rytams, vieton 
gen. MacArthuro.

MacArthuras per kelias 
savaites prakišo du ofensy- 
vus Korėjoje, taip kad a- 

‘merikonai -turėjo urmu bėg
ti atgal, nukentėdami sun-. 
kius nuostolius. Kai kurie 
Kongreso nariai klausia: 
Kur buvo MacArthuro 
žvalgyba, kad amerikonįai noriai, blokšdami 
nematė gręsiančių jiems atgal, __A
kilpų ŠiaurinėjefKorėjoje ?

(Daugelis Anglijos ir 
Francijos politikų taipgi 
kritikavo MacArthurą 
neapgalvotus žygius;)

uz

Sąrančiai apgula Afriką 
ir pietvakarių Aziją .

Kairo, Egiptas. — Migly- 
nai sąrančių (skėrių) apni
ko didelius plotus šiaurinė
je Afrikoje ir pietiniai- va
karinėje. Azijoje (Irake, 
Irane ir kt.);w

Šarančiai gręsia taip su- 
naikint derlius, kad badas.< 
prispaustų milionus žmonių 
tuose kraštuose. •, ;
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DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D. - .

griežta . kainu kontrolė. 
Maldavimais kainu kėlinio 
vyri a u sy bė nesulaikys.

Nejaugi tos tiesos negali 
suprasti mūsų 
vos?

RAGINA NESISKELBTI
Kunigų Draugas įspėja i laivų tebeguli ant jūrų dug- 

lietuvius biznierius, kad jie[n°- Ant vieno laivo kasmet 
nesiskelbtų 
pripažįsta, 
boikotas,- t _

$•3.00 jiierių, kurie skelbiasi Vii - reiškė, kad to nepilnai nu-1 
$4.00 I nyip 
$9.00 $4.50; Janių vaisių 

j biznieriai kaip skelbėsi, | 
l taip ir tebesiskelbfa. i Tą baisią 1941 metų

Del to kunigai širsta, rė- g1 uodžio 7 dieną preziden- 
i kia. iš kailio neriasi. Jiej^as Rooseveltas pavadino 

i, kad visi biznie-! didžiausios niekšybės diena.
tik Drauge! Atlėkę Japonijos lėktuvai 

I paleido bombas į laivus uos
te ir sukėlė tikriausi praga- 

o*erai žino l*^- Tūkstančiai jūrininkų ir 
karių paklojo gyvybę. O 
desėtkai tūkstančiu Ameri- 1 1 • ■ ,

Vilnyje. Jis gruodžio, .
,cv, jog kryžiokų; Amerikos vėliava.
—puolimas tų biz- radijo komentatorius

gruodžio 7 dieną iškeliama 
Vienas

Draugui pageidau-1 skendusio laivo viduriuose SVETURGIMIŲ TEISeS 
neatnešė: tūli: tebesiranda virs tūkstantis JUSTICIJOS IiEPART- 

j )k J i 1^ tl 1 Oil ii. MENTI) RANKOSE
o ♦ a i o i«10/11 4-11

Republikonų reikalavimas ikia>T , ... . . . • . . . -mat, nori, ----Dvidešimt keturi repubhkonai. senatoriai spiria prezi-irįaį o*arsintusi 
dentą Trumaną patiekti visus jo susitarimus su Anglijos! 
premjeru Attlee Senato perkratinėjimui ir patvirtini-1 
mui. Jie sako, kad tokios sutartys, pagal šalies Konsti-’

lietuviškusKurie žino I 
>prabaštėlius, tie t. 

tuciją, turi būti senato reikalu, iki šiol, reikia pasakyti, [ jje paVydm
susitarimai su užsieniu “bėgamaisiais” reikalais buvo i vjsko tik sau ’’ 
vyriausybės, prezidento ir sekretoriaus, atliekami be Se-j £aįp nehUVo ir nebus 

Tūli biznieriai skelbiasi Vii- 
•j iš principo, bet dar 
lugiau biznierių pažan-

nato žinios.
Šioje senatorių grupėje randasi Taft ir Wherry, patys

nori

dešiniausi republikonai. Jie kritikuoja vyriausybę ne 1š'cį 
kaires, bet iš dešinės. Tūli jų neseniai net Trumaną. ap-'o.
šaukė “komunistu”. Jie seniai reikalauja, kad sekretorius-^am| kryžioku riksmu 
Acheson pasitrauktų iš tos vietos, nes jis esąs didžiausias is}<e|bįasj Jgi to kad jie i 
“komunistų pataikūnas”. ? — m....  ■■ -•

kos gyvybių buvo paaukota
sutriuškinimui J a p o n i j o s
militarizmo.

Tačiau dabar tai visa, pa
in i r š ta m a. M a k a r t h u r i z m; i s 
Japonijoje nesuderinamas 
su Amerikos interesais.IS 

Kiekvie- 
tam ti- 

|krų vartojamų daiktų par
aduoti; jis nori, kad iš jo 
{žmonės tuos daiktus pirktų, neral Motors korpm mija 

_ . . . Į Na, ir dėl to jis, biznierius, paskelbė, kad jos pakels au-
ir sekretorių, kad dar toliau juos pastūmėti į naujo kai o [garsinasi toje spaudoje, kurtomobilių kainas. Kainas! 
užkurimą. Jie tiesiog ir sako, kad jie bijosi, kad Trumą-;1 
nas ir Attlee galį nusileisti Kinijai ir baigti karą Korėjo
je. Jie mano, kad jie Senate turi pakankamai jėgų prie 
tokios “nelaimės” neprileisti. Bile kokį susitarimą baigi
mui šio konflikto reakcionieriai skaito nelaime, ir jam 
priešinasi.

■Bet jų baimė berods bus perdėta.
ženklų, kurie parodytų, kad Trumanas ir Achesonas, ar
ba premjeras Attlee planuoja Korėjos konfliktą .baigti 
derybomis ir susitarimu. Visuose pareiškimuose jie kal
ba prieš kompromisus ir už pilną militarinę pergalę. Ne
simato, kad ši Washingtono konferencija tarpe Attlee ir 
Trumano būtų pakeitus jų nuomonę bei siekimą.

Jeigu.jau ko reikia bijoti, tai ne to, kad bus greitoje 
ateityje susitarta ir konfliktas baigtas, bet to, kad iš Ko
rėjos karas gali issilieti i kitus krašus ir tapti pasauli- i ženklai rodo,

Kaip prezidentas Trumanas ir i t0 gauna naudą. 
sekretorius Acheson nesistengtų šalies vairą sukti deši- ]nas‘ biznierjus turi 
nėn, reakcionieriams nepajėgs įtikti. •

Taigi ir šis republikonų reikalavimas nedaromas sume
timais padaryti kraštui ir pasauliui gero, bet ta m, “kad 
daugiau pagąsdinti jau ir taip išsigandusius prezidentą

MALDAVIMAS KAINŲ 
KILIMO NESULAIKYS

kainas. Kaina

.jokių

jis mano turėsiąs daugiau
siai naudos.

Kurie biznieriai, paklausę 
kryžiokų, ištraukė savo 

i skelbimus iš pažangiosios 
(Spaudos, jie praranda ne- 
i maža koštu merių.
i si, patys 'sau

dinti savo pelnus 
na be jokių c

i smūgį.

| JAPONIJOS 
{MILITARIZMAS
Į Vienas po kitam

racija pakėlė plieno kainą.
Dabar mūsų vyriausybė 

atsikreipė i
užsiduoda niją ir General Motors kor

poraciją su maldavimu, kad 
— jos kainų pakėlimą :

*• ’ ' 

Fordo kompa-

Neseniai įvykusioje 
turginjiių teisių ir Teisių! 
Biliaus gynimo konferenci
joje buvo iškeltas labai O ’■ j e
svarbus klausimas. Svetur- I 
gimiams Ginti Komitetui

dė, kaip sveturgimiai ame
rikiečiai, patekę Justicijom 
Departmento 
neturi: įirogos 
gumą.

nemalonėn, 
surast teisin-

!dalis pereina per stemplę į 
Erzina, 
tabokos

i skilvi ir i žarnas.
- įkartu su kitais
- <nuodais, visas tas 

r>ii. įsisavina į kraują ir į visą
j organizmą. Gadina ir dan- 
itis ir dantų smegenis.

Aršiausiai nikotinas įvei- 
t širdį ir kraujotakos 

a sistemą — arterijas, venas.
|Taipo pat gadina ir visą 
[centrinę nervą sistemą. Ga
dina ir visą žmogaus orga~ 

\n(zmą, palaipsniui, nežy- 
iiniai, pasalingai. Tabokius 
Į dažniausia nė dabon to ne
įdeda, dėmesio nekreipia. 
iMano sau, kad tai tik sau 
[smagus paprotis — ir čia 
{nieko tokio. Beveik visi juk

TABOKOS
KRAMTYMAS

Daktarai, vis bari už 
įkymą, sakai, kad mestų 
i kymą, neberūkytų, kad 
; nepridera, nesveika,
i tai aš ir mečiau rūkymą 
I neberūkau. Bet visai be ta-! 
j bokos negalėjau 
{Matyt, labai jau 
i mano organizmą.
[dabar kramtau taboką. Ar-{

• kramtymas negerai! i ■ 
ir tai žmogų negerai! 

įveikia, kaip ir rūkymas pa- 
jpirosų, cigarų ar pypkės— 
'mūsiškai liulkos? Aš 
dos, blogai nesijaučiu.

ATSAKYMAS
, Taip, Sveikas gal blogai j tabokini, o, žiūrėk, dėlto gy

nėsi jauti. Bet tai nėra vena . . .

mentor galva, sudaro skun- 
I dą nri’cš sveturgimį nepi- 
j lietj. To paties departmento | 
! pasamdytas ir užlaikomas; 
I inspektorius praveda ap-!
klausinėjimą. To paties de- 
partmento apmokami ir už-! 
laikomi teisėjai padaro nuo
sprendį, ką su tuo žmogum 
padaryti. Nėra bešališko 
žmogaus arba bešališkos į- 
staigosj kurioje kaltinama
sis galėtu ieškoti teisybės. 
Visas jo likimas patenka į 

{rankas to paties prokuroro;

atidėtų nepildy

paimsią greitoje

išsitarėt. Į 
perėmė

Tai aš]

iir
j užtikrinimas, kad taip bus 
i ir visuomet. Net ir dabar, be 
kad blogai ir nesijauti, vis'švariau 
viena ta tabokapalaikė vi-'tų — 

'są organizmą nuodija, vis!
viena, kaip ir rūkymaš.

Ir dar blogiau. Kramty- ; 
{damas, čiulpydamas, čiau
modamas, klepsėdamas, vi
są gražiai nikotiną suvarai 
sau į organizmą. Dalis to 
galingojo nuodo persiseda 
čia pat burnoj* per plėveles

tabokos dar gražiau, 
ir sveikiau^ gyven- 

• ir ilgiau keliais me
nais pagyventų.

Daugelis susigriebia, kai 
jau pervėlu: įvyko viduj 
opa ar vėžys, sumizgo šir
dis, pakilo kraujospūdis,

nervai ... Ką gi? 
tai ir pervėlu. žaPervėlu 

baš . . .
Tai 

o su j Brolau, 
krauju išsivaikšto po visus > viršų ant to pikto nuodo, 

.audinius, visus juos jaudi- Mesk tą pasiutusią taboką 
; na, gadina. Kita nikotino po paralių!

be ilgo pamokslo, 
būk blaivus, paimk

... ------------------- .

tas reikalauja. Jeigu jie j 
rs prokuroro valios į ! 

ir užsispyrimo, jie gali ne--1| 
tekti darbo ir riebios algos! {1 

Todėl kova eina, kad ši-i 
tokia vienpusiška, neteisiu-; 
ga procedūra būtų panai-.'joje, 
kinta. Yra reikalaujama, i labai smarkiai buvo 
kad sulaikyto nepiliečio rei- .apie 
kalas būtų perduotas spren-' (lemo k ratu 
diriiui tokios įstaigos, arba i 
tokių žmonių, kurie nėra{ 

Departmento

Su demagogais apsidirbsime
952 metais..,”Į Kongresas

i Japoni- i ateityje svarstyti visų kai- 
kriminalistai { nu reikalą.
kalėjimo. Vi-i Ar šita grupe kapitalis-

, kad gen.Itų vyriausybės prašymą iš- 
MacArthur palaipsniui at-j pildys ar ne, nesvarbu. Tas 
steigia

j paleidžiami iš
Ii;? 11 tivpkl

niu karu. Kaip tik tokio karo, matyt, ir nori mūsų Taftai.!
Bet kaip tik tokio karo bijo Amerikos ir viso pasaulio ;
žmonės.,

Japonijos militarinę nepakeis abelnos kainų pa-

Paskutinėje CIO 
įvykusioje

konvenci-Į To’ nebuvo susilaukta. Mu- 
Chicagoje, įrray tik pasm.eekė republiko- 

kalbėta | aiškus demagogus ir pareiš- 
praė.jusius rinkimus ir(-kė: “Aš esu tikras, taip tik- 

pralaim.ėjimus. ras, kaip čia šį rytą stoviu ant 
, visa CIO vado- 

su Philip Murray prie- 
, jau seniai pavirto de- 

jmokratp partijos šimtapro- 
Įcentine rėmėja. Konvencijoje 
[buvo delegatų, kurie reikala- 
{vo paaiškinimo, kaip ii* kodėl 
'tiek daug CIO Politinės Veik
lios Komiteto remiamų kandi- 
(datų p r a 1 a įm ėjo rinkimus.

Ka gi į tai atsakė Philip 
{Murray ii* Jack Kroll, to ko- 
{miteto direktorius? Ar jie 

bešališką analyzą 
visos padėties? Ai* jie priėjo 

[rimtos išvados, kuri būtų pa- 
Įmofca ateities politinei darbo 

Korė j O- u n i,j ų ve i k 1 a i ? 
šavano- 
ten bū-

šios platformos, kad mūsų ša
lies balsuotojai 1952 metais 
atmes tą demagogų saiką.”

Graži, tvirta oratorija, bet 
ar ji pagelbės darbo unijoms 
teisingai susiorientuoti 1952 
metais? Labai abejotina.

Politinės Veiklos Komiteto 
direktorius Jack Kroll irgi ne
parodė 
minties

kako lygiai devyni metai | kad jos beveik kasdien ne- 
nuo japonų užpuolimo ant I pertraukiamai

Lietuvybės tvirtovė
Amerikos lietuvių spauda yra stipriausia 

lietuvybės tvirtovė. Ar apie tai pagalvoja mūsų spaudos 
skaitytojai? 0 apie tai reikia labai rimtai ir kasdien 
pagalvoti. Kur būtų mūsų lietuviškos organizacijos, lie
tuviški parengimai, lietuviškas menas, jeigu mes netu
rėtume savo lietuviškos spaudos?

Per ištisus keturiasdešimts metų Laisvė buvo Ameri
kos lietuvių švietėja ir organizatorė. Nė vienai dienai 
ji nebuvo atitrūkus nuo mūsų kasdienio gyvenimo. Iš į PRAEITOJI SAVAITE 
visų gyvenimo painiavų jį rodė kelią, išeitį. Kiekvienas’ Success. _  Praėiu-I
prakilnus lietuviškas žygis susilaukė iš Laisvės karš-/* ^»itč ' buvo tvirto ner-L .Wu .l)asal^: jo vy??U-Sy“| 
čiausio pritarimo ir moralinės paramos.

Tai visa turėtų turėti mintyje pažangioji visuomenė 
ruošdamosi prie Laisvės 40 metų sukakties atžymėjimo 
Ateinantysis šėrininkų suvažiavimas turėtų būti didžiau 
šia Amerikos lietuvių demonstracija už suteikimą dien
raščiui Laisvei plačiausios dvasinės ir medžiaginės para
mos.

Pažangioji

Irgi vardan Dievo įc
Viena protestantų sekta, kuri turi narių beveik vi-1 

sam pasaulyje, turi suorganizavus “Tarptautinę Krikš-’j 
čioniškųjų Bažnyčių Tarybą”. Amerikoje šioji sekta tu
rinti apie du milijonu narių. Taryba išleido pareiškimą 
atominės bombos klausimu. Ji siūlo prezidentui Trumą- 
nui nedaryti jokių nusileidimų ir griebtis atominės bom
bos “apgynimui žmonijos laisvės”. Tokiame žygyje, sako

. šitie krikščionys, “dievas mums padėtų.”
Ši Krikščioniškų Bažnyčių Taryba pamiršta vieną 

svarbų dalyką, būtent,* kad atominė, bomba nepasigailėtų 
nė tos protestantiškos sektos žmonių. Ji nedarytų 
skirtumo tarpe religinių bei politinių įsitikinimų: skin-

Scena iš neseniai Chi'cagoje įvykusios CIO konvenci
jos. Prie stalo ant platformos, iš kairės į dešinę: CIO 
prezidentas Philip Murray, rabinas Jacob L. Wein
stein ir Chicagos majoras Martin Kennelly.

i ant j pertraukiamai kyla. Tam Justicijos 
ir da- I kilimui pastoti kelią gali tik Į tarnautojai.

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

Idijos delegatu Si r Reneged'no MacArthuro planus o-{ 
IN. /fear. Įkupuoti visą Korėją. . .

. 1 t y i •• 111 i-i . vi d, V C bdiud,i . . 4. • . Wu pasakė: jo vyriausy-i vakarinio bloko atstovaijSi savaite buvo tvirto ner-|b tiktų tai.tis Korėjos'kaltina Kiniją, rytinio blo- 
;vų įtempimo savaite ne tilc 1 * ■ - 1
i čia, o' ir visame pasaulyj. į
• Deja, ši savaitė atiodo nn“iva|0 Kinija būti skaitoma!je veikia Kinijos 
[bus lengvesne. .{lygia kitoms valstybėms, iriai, turį pilną teisę
j Trumano - Attlee ] 
’tarimų 'rezultatai nuvylė [svarstomi 
| daugelį. Svarbiausia: 
i neišsprendė klausimo, ku- 
Įris šiuo metu yra asemblė- pasitai 
jos darbų • dienotvarkyj.■ Tautų sekretorium/ 
Vyriausiu čia klausimu Liq. Ką juodu 
yra: Korėja ir Kinija. Nė- bo] kas nežino, 
ra aišku, ką juodu nu-| 
sprendė pasitraukimo iši 
Korėjos reikalu. O kiek lie-!
čia Kiniją, juodu aiškiai ku Indija siūlys asemblėjai i komisija pranešė, 
pasisakė, kad nesutinka.'savo rezoliuciją, : 
Amerika atsisako pripažin-1 jant tuojau sulaikyti mū-ikarių 
ti Kinijos Liaudies Respu- sius- Korėjoje ir 
bliką; ji atsisako stoti už Šiaurės Korėjoje, prie Man-1000 kinų karių; komercinė! 
tai, kad Kinija būtų įsileis-'džiūrijos rubežiaiiš, buferi-{spauda skelbė, būk Korėjo-1 
ta į Jungtines Tautas, nę sritį, neutralę sritį, kuri’je kariauja 400,000 'kinų 
Naujoji Kiniją.— raktas į garantuotų Kinijos rūbe-'karių. Matome, koks netiks- 

Ivisą Tolimųjų Rytų painia- žiaus neliečiamybę.“ 
vų durų erdvę. Be Kinijos! 
nieko' nepeši. O norint supė 
Kinija tartis, reikia ją pri

i be sutiktų ta 
Į klausimu tik 
Įgomis: konferencijoje pri-

. ’lygia ] -
pasi-| konferencijoje privalo butiiti.

_____  i visi Tolimųjų i
jie Rytų didieji klausimai. [pa

- --------- ~ į) ” v /

dviem išly- ko atstovai kaltina Ameri-] 
‘•!ką, sakydami, jo£

būti skaitoma!je veikia Kinijos
svarstymu skundo prieš 
Kiniją. Kaip ilgai jis busMr. Austin ketvirtadienį - -

sakė, jog Kinija turinti !SVarS^a1^\-Pe^1^v1’ 
Ambasadorius Wu turėjo’Korėjoje 30 divizijų. Į tai! v - -
Parima ir su Jungtiniu! atsakydamas (penktadienį), turėtų uzsiuaiy i, . .

' .Tlygve Čechoslovakijos Viliam Si- telP lėtai viskas e1S, kalp 
" nieks roky tarė: Baime turi di- ema, tai nežinia, ką jos va- 

deles aki^ — gavusi smūgį, jcovai c'aiySt_
Amerika nusigando, na 
dėl to viską perdeda.

Iš Korėjos Jungt. Tautų;
, . - > j°g K°-|

reikalam [rėjoje esą 231,000 kinų! 
anksčiau MacArthu-j 

palikti Iras skelbė, jog ten esą 800,-[

Asemblėja prieš Kalėdas 
bet jei

tarė,

INDIJA SIŪLYS 
ganoma, kad greitu lai-

:: eina, tai nežinia, ką jos va- 
’• do vai darys.d. !
• 1 " ■ ■ir:

geresnės politinės iš- 
už Murray. Jis pasa-

neturime jokio • pasi-“Mes
teisinimo... Jūsų direktorius'ir 

Politinės Veiklos 
štabas tikrai vėl

jūsų CIO 
Komiteto 
darbuosis 1951 metų kongre
siniuose rinkimuose penkiuose 
šimtuose miestų, valstijų ir pa
vietų. Mes nesame nusiminę. 
Mes nenuleidžiame rankų. 
Mes pasiliksime kovos lauke 
ir kovosime už tuos daiktus, 
kuriuos ši konvencija remia...”

Tik tiek apie darbo unijų 
politinę veiklą CK) unijų de
legatai ir parsivežė namo iš 
konvencijos.

i lumas skaičiuose !
Bet VišhbsJcis jau pasiū-j 

r ezo 1 i uci j ą, vy r i a usi a i ■
Ireikalaujant, kad Amerika;XX 1 i LV V VV A V A k j V A * » a J j. x j. y ~ v |

pažinti,, tenka su ją skaity-Jir kiti kraštai ištrauktų iši
I • -i • i • T\ —. • . • i r — • i • • —• , |

penktadienį

jtis kaip su lygia. Praėjo tie 
j laikai, kai Kiniją galėjai 
stumdyti ir mindžioti! Tie 
laikai ‘nebegrįš.

AMBASADORIUS WU 
TARIASI I

Kinijos delegacijos gal
va, .ambasadorius Wullsiu’ 
cuanas, nesėdi rankas su
dėjęs ir nesnaudžia; jis ta
riasi, darbuojasi. Jau turė- 

Ijo kelintą pasitarimą su In-

Lakę Success buvo atvykęs 
Korėjos savo karines jčgūs.| ministrų pirmininkas Att-

TEBEDEBATUOJA.
Praėjusį 

penktadienį ir šeštadienį!ir šų spaudos koresponden- 
pirmasis politinis asemblė-l tais.; Pastariesiems Attlee 
jos komitetas debatavo!pasakė, kad jis stojąs už 
skundą prieš Kinijos Liau- tviryas Jungtines Tautas, 
dieš Respublikos vyriausy
bę, kam ji pasiuntė savo 
karius , į Korėją, — karius, 
kurie palaužė Jungtinių 
Tautų ofensyvą ir. sun'aiki-

ilee. Jis čia tarėsi su Trygve
Lie, j su kai kuriais kitais j 

ketvirtadienį, žymesniais ašmenimis, na

kurios vienos gali išgelbėti
pasaulį nuo karo. (

Pb to Attlee išskubėjo į 
Kanada.

Š savaitė ir vėl pradėta

Oil Co. vice-prezidentas MarionBuvęs Esso Standard
W. Boyer paskirtas valdiškosios Atomines Energijos 
Komisijos generaliniu vedėju. Jis čia iškėlęs ranką 
prisiekia savo pareigas ištikimai atlikti.

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Gruod.-Dec. 12, 1950



A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

1 1-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
nebegrįžo. Nebegrįžo n ('i 
komtūras, nei jų palydovai, 
kiau pats ordino magistrą 
Kęstutį ir pasienio bajorus; žadėjo
dovanų—niekas nieko nepranešė ir 
pasakė. Visi dingo, kaip vandeny, 
nas belaisvis žemaitis Marienburge ve

riteris, nei 
Veltui pas- 

kreipėsi į 
ir 

ne- 
Te-

terį ir jo bendrus busią pasmaugusios 
Žemaičių giriose miškų dvasios, keršyda
mos kryžiuočiams už jo tėvų nugalabiji
mą. Dažnai susitikdamas ir daugiau be
laisvių žemaičių, Jurgis Griežė neužmir
šo savo tėvų kalbos. Be žinios dingus 
riteriui Goterbergui, jau paaugusį Jar

ten augino'jį ir mokė rašyti, skaityti ir 
karo mokslų. Kada Kęstutis pradėjo 
pulti ordiną, norėdamas atsiimti savo 
žemes Prūsuose, tai didisai magistras

jas buvo atėmęs. “Grąžino” jis tėvo pali
kimą ir Jurgiui Griežei. Bet šisai jau 
buvo krikščionis ir priimtas ordino ka
riu, tai tas grąžinimas pasiliko tik per
gamente surašytas, kad derybų metu su

tautienė su dukrele jiems patarnaudavo 
ir žiūrėjo, kad nebūtų tušti dubenys, kad 
neišsektų ąsotėliuose saldus midutis, 
nors kunigaikštis Vytautas, be klevų su
los, kurią srubčiojo iš molinio puodelio, 
daugiau jokių gėrimų neragavo. Jos 
prižiūrėjo ir skalas; kai kuri pridegdavo 
prie žebenkštės ar per ilgas užsiriesdavo 
“raganos liežuvis,” grakšti Laimutė pa
šokdavo iš vietos ir savo laibais pirščiu
kais nuimdavo anglį, pataisydavo skalą, 
arba įstatydavo kitą. Ir vėl sėsdavo prie ! 
motinos ir žiūrėdavo į didelius svečius. į

Kai vyrai pradėjo tartis karo reika- 1 
lais, abi moterys’ įstačiusios į žebenkštes Į 
naujas storas, skalas, pasišalino.

Bajoro Knystaufp Užubalių pilaitė bu
vo paskutinis Lietuvos Žemaičių pasieny ! 
punktas, iš kurio Vytautas ti 
neištikimus Ariogalos bajorus 
keltis per Dubysą Skirgailos būriams. 
Be to, šitoji pilaitė turėjo apsaugoti pa- 
dubysį nuo Livonijos ordino kalavijinin- 
kų grobimų, kai tie, didžiojo .ordino ma
gistro pakviesti talkininkais, brausis į

1L

Kruvinasis 
aplankė Canary Islands. Čia jis 
maršuoja lydimas savo pakalikų.

0R z •

L ■■ .->■ ■

• ••
■- >

Ispanijos diktatorius Frahcisco Franco 
mieste Santa Cruz

Fir neįeiti | Kodėl taip reikalinga yra organizacija?

DETROITO ŽINIOS

dien nežinojo, kokias jis žemes valdo ir 
kur jo tos žemės. Pagaliau savo žemėmis 
rūpintis jam nebebuvo ir kada. Dvide
šimties metu jau jis dėvėjo garbingais

lėtą žygių į Lietuvą, buvo įšventintas ri
teriu. Netrukus ordinas apjuosė jį auk
so diržu ir uždėjo sidabro pentinus. Di
disai ordino magistras dažnai siųsdavo jį 
į Vakarų Europą garbės stalo skelbti ir 
kviesti riterių į kryžiaus karus su pago
nimis. Karuose su lietuviais ir žemai
čiais imdavo jį magistras vertėju.

Riteris Griežė buvo ne tiek suvokietė
jęs, kiek sueuropėjęs. Jis mokėjo keletą 
Europos kalbų, buvo gerai susipažinęs su 
naujais pilių griautuvais ir mokėjo šau
dyti iš ar motų.

Vytautas jį pažino dar iš savo pirmo 
pabėgimo pas kryžiuočius. Vėliau jis su 
juo susibičiuliavo, kartu jodavo į girias 
medžioti, dalyvavo keliuose žygiuose į 
Lietuvą; kitą kartą žemaitiškai abu ir 
pasišnekėdavo. Dabar ordinas priskyrė 
jį kunigaikščiui garbingu palydovu į Že
maičius.

dai* mažas pakrikštytas, išauklėtas vo
kiečių dvasioje ir apdovanotas ordino 
malonėmis ir pasitikėjimu, nebekėlė kry
žiuočiams jokios abejonės; jis buvo išti
kimas kaip savas. Tokios aukštos gar
bės ir tokio didelio pasitikėjimo retas 
kas lietuvių — žemaičių susilaukdavo iš 
kryžiuočių, nors jiems ir ištikimai tar
naudavo. Pasitikėdami riteriu Grieže, 
jie per jį ir sekė kunigaikščio Vytauto 
žygius Žemaičiuose ir akylai žiūrėjo, ko
kį pasisekimą turi Kęstučio įpėdinis bu
vusiose savo tėvo žemėse. Iš to pasiseki
mo ar nepasisekimo ordinas ir derino sa
vo žygius Žemaičiuose ir santykius su 
Lenkų karaliumi Jogaila.

Kolei vyrai valgė ir šnekučiavo, Knys-X

ir kartu patraukti į Trakus ir Vilnių.
Vytauto planas sekėsi. Žemaičių sritys 

nuo Ventos miškų iki Dubysos, Aukš
taičių sienos, buvo jo paties ir jo pasiun
tinių apkeliautos. Neblogų žinių turėjo 
jis ir iš- Kuršių ;viskas buvo padaryta ir 

. ordino pasieny. Daug palankių atsirado 
už Dubysos ir už Nevėžio, tik Ariogalos 
bajorų tarpe ir Vilnijoj Skirgaila ir Jo
gaila turėjo nemaža savo šalininkų. Pri
ėmę krikštą ir sulyginti teisėmis su Len
kų bajorais, jie visai nebekreipė dėmesio 
į Žemaičius ir i tebegrosiantį iš kryžiuo
čių pavojų, o pasidarė lenkų karaliaus ir 
jo ponų ištikimi vasalai. Šituos bajorus 
Vytautas su savo didikais Knystauto 
menėje ir buvo nutarę padaryti nuolan
kius kardu, eidami su ordino kariuomene 
j Trakus ir Vilnių.

Tą patį vakarą buvo nuspręsta, kad 
sritis nuo Ventos miškų iki Dubysos pa
ims vesti į karą Žemaičių bajoras Ram- 
baudas ir prisidės prie bendros kryžiuo
čių kariuomenės iš kairiojo sparno. 
Knystaūtas su savo žmonėmis pastos or
dino kariuomenei kelią į Žemaičių padu- 
bysį maisto ir pašaro p 
drabužiais bajoras Sker.sgaudas ves kur
šius ir prisijungs prie kryžiuočių iš de
šiniojo sparno. Komtūrui Hermanui ir 
riteriui Griežei su keliais žemaičiu ba
jorais pavesta persikelti per Dubysą ir 
padaryti ordinui ir Vytautui nuolankius 
Ariogalos bajorus. Paskui p a m a ž ė 1 
traukti į Kauną. Pats Vytautas su savo 
bajorais pasiėmė sau vesti kariuomenę, 
kuri susirinks pas jį Prūsuose ir prisidės 
pakelėje. - -

Kad kalavijininkai, traukdami prie 
Kauno, negalėtų labai plačiai pasisklais
tyti ir grobti, buvo paskirta bajorui Su- 
dimantui juos “palydėti.” Ordinas su 
kalavijininkajs broliavosi, bet abu var
žėsi dėl žemaičių sričių, skundė viens ki
tą Romai, slaptai ėdėsi ir vieni prįeš ki
tus kurstė kunigaikštį.

(Bus Daugiau)

i Mrs. Cornelia Long,
Į Richmond, Gal., turi sūnų 
j Fredą. 1946 metais Fredas 
■įstojo į Jungtinių Valsty-zacija, 
I bių armiją. Motina nenore-\Komitetas

nes neturiiŠ mai apsiginti, 
išteklių.

Kas kįta, kai yra organi- 
kaip Amerikinis 

: Svetur (/ imiams 
Ginti. Visos tos bylos yra 
' i rankose. Visiems y"" 
parūpinti advokatai ir be

Priminimas visoms organizaci
joms Jr skaitytojams

/ No sykį teko nugirsti nusi
skundimą, kad tam tikri svar

būs tarptautiniai parengimai 
susiduria su vietinių draugijų 
parengimais. Dėlto daugelis 
negali dalyvauti tiro pačiu 
kartu dviejuose parengimuose.

Todėl dabar pranešame iš 
anksto, kad kovo 11 d. Civili
nių Teisių Kongresas ir Sve
turgimius Ginti Komitetas 

• ruošia didelį ir vieną iš ge- 
!riaušių parengimų. Bus per- 
; statyta gyvenimo drama. Ne- 
ipamirškite, tai bus kovo 11 d., 
i Music Hali. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Patartina visoms organiza
cijoms įsigyti bilietus iš anks- 

i to platinimui. Taipgi tą dieną 
I nerengti jokių kitų parengi
amu. Profesonalai artistai su<- 
darys geriausią programą, ku
ri bus verta mažiausia $5. 

;Bct įžanga palyginamai visai 
žema. K r e i p k i t ė s į Civil 
Plights Congress, 1442 Gris- 
wokf, Room 303. Gausite bi
lietus. Arba pašaukite ir užsi
sakykite telefonu :Wo. 16278.

. Atleiskite už pastabą
Labai geras dalykas 

lenktyniuoti kokiame 
svarbiame darbe. Bet prasi- 

•Yia lenkti su teisybe — negražu.
Dar blogiau. Kada visi ma- 

veik visi tapo išimti po kati- to, kad tam tikras asmuo 
Vis tai šios brangiau- lenktyniuodamas darbuojasi, 

sios organizacijos pastango-'o sakyti per akis kitiems, kad 
! ■ nesidarbuoja, tai labai negra-

i’jo, kad jos sūnus eitų armi 
I jon, bet jis jos nepaklausė, jo 
Po 18 mėnesių Fredas vėl 
įstojo armijon dar ant il- 
gesnio laiko. Pagaliau prej 

jzidentas Trumanas nutarė 
■pasiųsti’ Amerikos armiją 
i Korėjom Ten pateko ir 23 
metų Fred Covitt, Mrs. 
Long sūnus su pirmuoju vy4 

iru. Mrs. Long ir jos sū- 
Įnus Fred Covitt, reikia ži- 
i noti, yra negrai.
SŪNUS PATEKO BĖDON

. • , O11JLJL V<XJL V1&CU.

Dabar motina gavo ^konferencijoje _________
llaisku nuo sūnaus 1S JaP°“ Konferencija nutarė tuojau',2

ei j a.

nors

nijos. Jis ten jau nebe ar- 
Įmijoje, bet kalėjime. Ka-

mis.
SVARBUS KONFEREN- j Visi turime prisilaikyti tei- 

CIJOS NUTARIMAS Isybgs ir pagal savo sugabu- 
Gruodžio 2-3 dienomis'm<!/bu-buotis. Tada viskas bus 

,New Yorke šis komitetasjgeliau 11 £,azi^u- 
buvo, sušaukęs Teisių BįHui|Skubina į kapus 
Ginti Konferenciją. Keli! Automobilių kompanijos 
šimtai organizacijų t>uvoĮpaske]bg> ka(] per šių metų 11 

; atstovauta, 'mėnesiu išleido 7 milionus ir
• I t

! šimtus automobilių.
Fordas sui 30 tūkstančiųsustiprinti Amerikinį Ko- 

, _ . . imiteta Sveturgimiams Gin-
i1.'0,.J®.!®™“ t'- Lai kiekvienas svetur-

gimis žino, kur kreiptis ir 
tikėtis greitos pagalbos, jei-

nuteisė jį kalėjiman dvide
šimčiai
rašo ir apgauesiauja, Kau jis teks nelaimčll užj
nepaklausė savo motinos Q - ■ ................. 1

! prieš keletą metų.
/A.lUCUl,! L< [VClllLl-

grobti. Vitingo ■

metų! Jaunuolis
ir apgailestauja, r-b-y

'J| įsitikinimus, už darbinin- 
, , 1 , . 'kiška veikimą ir pažangiasFred mano, kad teismas!
■buvo pravestas neteisingai. 
Jeigu jis būtu buvęs baltas, 
jis nebūtų buvęs nuteistas ŽANGIEJI LIETUVIAI? 
kalėjiman. ’ ; Man atrodo, kad visos

Į IEŠKO ORGANIZACIJOS 'lietuvių 
1 UŽTARIMO IR 
Į PARAMOS I 
i Svarbu štai kas: Jaunuo- 
llis Fred Covitt, gyvenda-

pažiūras.
KODĖL SNAUDŽIA PA-

Man atrodo, 
į organizacijos turė-

Gary, Ind

• Sulaikė darbą
U. S. plieno kompanijos 

darbininkai jau du kartus su
laikė darbą, reikalaudami at
mokėti kompanijos sutiktą 
atlyginimą.

Darbas buvo sulaikytas to- 
,dėl, kad kompanija vis atidė
lioja darbininkams prigulin
čio atlyginimo atmokėjimą ir

■tų smarkiai paremti visus atsisako dėl to turėti pasita- 
|Sveturgimiams Ginti Komi
teto darbus. Visuose di-| 
miesčiuose reikia turėti lie-;

|mas pas tėvus Californijo- tyyiškus komiteto skyrius.
jje, kur nors girdėjo, kad ^10 yr.a susiorganizavę

vienas■ je, kur nors girdėjo, 1— , . . . . .
yra National Association ĮįLK du toki skyriai 
for the Advancement of Chicagoje,^ o kitas Brookly- 
Coloręd People organizaci
ja. Dabar jis

mažiau darbininkų padarė 
pusantro kart daugiau fordu- 
kų, negu' pereitais metais.

Daugelis dirbtuvių dirba 
dar ir dabar sekmadieniais.

Senesnius darbininkus dėl 
skubos ir viršlaikinio darbo 
vieną po kitam neša pas gra- 
borių. Mat, įnirusiems nerei
kės pensijos mokėti, nes jie 
nesulaukia 65 metų amžiaus.

Report.

Portland, Oregon
Laiškas prez. Trumanui

Keturios dešimtys bažnyčių 
pasisakė prieš prez. Trumano 
pareiškimą naudoti atominę 
bombą Korėjoje, jei bus rei
kalas.

Sudarytas atviras 
kuriame telpa 1,235 
jonų parašai. Tada 
siųstas prezidentui 
nu i, reikalaujant, kad
minės bombos nenaudotų.

Laiške nurodoma, jog ato
minės bombos naudojimas ga
li iššaukti trečiąjį pasaulinį 
karą, kuris gali būti civiliza
cijai pražūtingas.

Taikos Mylėtojas. x

laiškas, 
parapi
jas pa- 
Truma- 
jis ato-

įsipareigojimai vykdomi

KAUNAS, spal. 11d. — 
“Lituanikos” avalynės fabriko 
kolektyvas įsipareigojo įvyk
dyti vienuolikos mėnesių ga
mybos planą ir sutaupyti 20.- 
000 kvadratinių decimetrų 
[minkštos ir 250 kg. kietos 
odos.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 17 d. gruodžio, 2 vaL 
po pietų, 735 Fairmount Ave. Susi
rinkimas yra svarbus. Apart kitų 
reikalų, bus renkama kuopos valdy
ba 1951 betams. Visi nariai būtinai 
privalo 
kieno.

dalyvauti. — P. Baranaus-
(237-238)

J.ELIZABETH, N.
33 kuopos susirinkimas• LDS 

įvyks trečiadieni, 13 d. gruodžio, 8 
vai. vakare, 408 Court St. Visi na
riai ir narės prašomi dalyvauti. Tu
rime daug svarbių reikalų. Rinksi-

I me kuopos valdybą 1951 metams.— 
Komitetas. ' 236-237

Mrs. Johanna J. Fowler, 56 metų, amžiaus, gavo pra
nešimą iš Washingtono, kad jos sūnus žuvo Korėjos 
laukuose. Ji dabar našlė ir gyvena Roxbury, Mass. 
Vienas jos sūnus buvo užmuštas Antrajam kare. (

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kuopos moterų susirinki-' 

mas įvyks trečiadienį, 13 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, 318 Broadway. 
Visos draugės prašomos dalyvauti. 
Turimo daug svarbių reikalų. Po 
sussirinkimo turėsime draugišką pa
sikalbėjimą ir skanių užkandžių. ■?, 
Kviečiame ir kliubiečius dalyvauti.
— Valdyba. >* 236^57rimus.

Kompanijos viršininkai ban- J 
Idė kaltinti kovojančius darbi
ninkus “nacionalio apsigyni
mo” sabotažavime. Visgi 
kompanija sutiko pasitarti su 
unijos atstovais.

Plieno darbininkai taipgi 
nepasitenkinę plieno kompa
nijų ir unijos viršininkų pa- j 

Įdaryta sutartimi, pagal kuriai 
.jie tegauna tik apie 16 cen
tų į valandą algas pakelti. Jie 
sako, kad unijos prezidentas 
Murray nepakankamai kovojo 
už reikalavimus pakelti 25 
centus į valandą ir suteikti 

■kitokių darbo sąlygų pagerini- 
Imų. Rep.

Matthew A.
BUYUS

ne ir apylinkėje.
Kodėl kitų didžiųjų kolo- 

SaviTlaiš- pažangūs lietuviai nie
ko neveikia? Nejaugi jie 
mano, kad jų teisių ir jų 

. laisvės apgynimu pasirū
pins kas kitas, o jiems pa-

pateko di-
džiausion bėdon.
kuose per ašaras jaunuolis 
prašo motiną tuojau susi- 

I siekti su ta organizacija ir 
Įprašyti, kad ji, padėtų jam 
'nnnnnli 4-mnn i o i 4-i n Ir-nsurasti tiesą ir išeiti iš ka- ^ems nereikia prisidėti?

(Buyauškas) v
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

AmerikonasĮėjimo. Jis girdėjęs, kad 
ta organizacija galinti jam

Motina žada sūnaus praj YoiWlgStOWIl, 0. 
symą išpildyti ir kreiptis įj 7
National Association for —------
the Advancement of Co- Plieno darbininkai 

llored People. Netenka abe- nepasitenkinę sutartimi 
nies -pajėgumą. Iš šios brigą-*joti, kad ši organizacija ir 
dos mokosi visi fabriko degi-i kitos liaudiškos organizaci- 
kai. Inžinieriai apibendrina ir j 
perteikia visiems 
kams pažerausko 
patyrimą. A. Švambaris ■

Novatoriaus pavyzdžiu

ŠIAULIAI, spal. 11 
Aleksandrijos plytinės kolek- k 
tyvaš plačiai taiko Voronežo |r * 1 įplytinės degiko P. Duvanovo ? 
darbo metodus. Degiko Prano 
Pažerausko vadovaujama bri
gada du kartus pakėlė kros-!

o

Daugelis plieno darbininkų
_ . _ pareiškė nepasitenkinimą fa-

jos pagelbės Fred Covitt brikantų ir unijos vadų pada- 
darbinin- suieškoti teisybę. Daugybė ryta sutartimi.
brigados I negrų, patekusių nelaimėn,

i buvo išgelbėti organizuoto-ia
, , . . , . _ mis žmonių pastangomis.

Auga darbininkų gyvenviete

NAUJOJI VILNIA, sp. 11 
d. — šalia statomos Dvarče- Į 
nų plytinės auga darbininkų 
gyvenvietės, 
perduota 16 gyvenamųjų na
mų. Statybininkai pasižadėjo 
viršum plano pastatyti pirties 
ir vaikų lopšelio pastatus.

Nuolat auga 
mas.

Eksploatacijai negrus.

darbo našu-
M. Urbutis.

Užrašyki* Laisvę Savo Draugui.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

MUMS VISIEMS 
SVARBI PAMOKA

Bet tai tiesa ne tik apie 
Tas pats paliečia 

ir sveturgimius -amerikie
čius, kuriuos reakcionieriai 

1 persekioja už pažangias pa
niūras. Jau daugiau kaip 
pusantro šimto sveturgimių 
veikėjų ir eilinių darbinin
kų yra užpulti ir persekio
jami*. Kiekvienas atskirai 
jokiu būdu negalėtų tinka-

Tiesa, darbininkai gauna 
apie .16 centų j valandą algą 
pakelti. Bet plieno, maisto 
ir kitų reikmenų kainos taip- 

|gi smarkiai kyla aukštyn. Tai 
tokį algų pakėlimą reikmenų 
kainų kilimas žymiai nustel
bia. ,

Nepasitenkinę ir tuo, kad 
pagal sutartį plieno darbinin
kai pastatomi į nelygias ka
tegorijas.'

Užėjusi didžiulė audra su 
sniegu apvertė ir plieno dirb
tuves.
versti eiti 
apvalyti 
dirbtuves.

Darbininkai buvo pri- 
sniego kasti, kad 
sniegu . užverstas, 

Rep.

MArket 2-5172

if CHARLĖS J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. VeAion St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

--- T--------------------- ----1............-..  .... . ....
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ntofi Siuvčįy dėmesiui

Laikraščių kioskų 
savininkai nori 
sugyventi su visais

[Iš LDS Pirmos Kuopos 
priešmetinio susirinkimo

Unijos reikalauja 
leisti vairuotojui 
padėjėją traukinyje

Stan“Tam mes ir laikome 
dus, kad nuo jų pardavinėtu- 
me laikraščius.“ Taip atsako 
standų savininkai, užklausus, 
ar jie norėtų atsakyti vietą 
angliškam darbininkų dienraš 
čiui Daily Worker, kaip tai 
pasiūlė standų savininkų orga
nizacijos viršininkai. Daugu
ma pasisako norį pardavinėti.

Laikraščių pardavinėtojų 
organizacijoje aprokuojama 
priklausant apie 500 iš 1,500 
standų savininkų.

Priežastis nenorėjimo atsa
kyti laikraščiui vietos, daugu
ma, pasako biznįškas — jie 
non sir visais sugyventi, gauti 
daugiau’ pirkėjų visokiems 
laikraščiams.

Tūliems netekimas progos 
parduoti vieną kurį laikraštį • 
reikštų smūgį, jie vos išgyve-| 
na su visais. !

Kiti, turintieji kioskus stra
teginėse vietose, verčiasi ge
riau. Tie galėtų be vieno kito 
leidinio apsieiti. Bet... Koks 
tikslas tomis pat pastangomis 
uždirbti mažiau? Daugiau, 
geriau.

Standų savininkai, kaip ir 
visi dirbantieji šapoje ar 
krautuvėje, nori . pasitaupyti 
dolerį kitą juodai dienai ar 
senatvei. Ir jie laukia, kad 
nebereiktų prie gatvių sąnk- 
ryžos žiemą šaltį, o vasarą 
kaisti.

Dar kiti pasisako, jog jie 
skaito visus laikraščius lygiais.

Tūli pasipiktinę viršininkų 
pasiūlymu atsakyti laikraštį. 
Jie prieš pastato klausimus: 
“Kokią teisę jie turi tapti 
cenzoriais?” “Kur jie gavo 
galią man, ar kam nors, dik
tuoti, ką turiu ar neturiu par
duoti ?“ “Kas būtų, jei sutik- j . 
čiau tą laikraštį atmesti? Kur į^°- 
užtikrinimas, kad rytoj, poryt 

. nepasiūlys atmesti kitą, tre
čią ? Kur tada atsidurs mano 
biznis?”, pradeda rokuoti 
drąsesnysis iš jų.

Grupės pardavinėtojų ne 
tiktai pasisako prieš atmeti
mą laikraščio, bet ir veikia 
išmušti visiems iš galvos cen- 
zoriškas mintis. Jie pasirašo 
peticijas. Dėl jų ir bendrai vi
suomenės stipraus pasisakymo 
prieš cenzūrą viršininkai pra
ėjusį sekmadienį įvykusiame 
susirinkime sutiko to klausi
mo balsavima atidėti "toliau. 

4?

Gruodžio 5 d., L.A.P. Klu
bo svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne, atsibuvo priešmeti- 
nis LDS 1 kuopos susirinki-

Help Wanted Agcy Tel, Plaza 7-2896valdybą šiuos pažymėtus žmo
nes, kurie dirba tik unijos 
darbą. Nepaisant, kokių paž- 
valgų žmogus būna, jie vi
siems lygiai patarnauja, duo- 

rinki-lda unijizmo patarimus ir 
11-27 jgerbia kiekvieną unijos narį, 

be skirtumo politinių pažval- 
gū-

HELP WANTED—FEMALE
13 d.

Namų darbininkė, patyrusi. Jau
nas vaikutis, mažas apartmontas. 
Guolis vietoje; linksma aplinka. 
D. P. angliškai kalbanti bus priima
ma. .ES. 3-8849. (236-238)

Gruodžio (Ddc.)
Įvyksta kriaučių • 54-to sky

I riaus-lokalo metiniai
i mai unijoms svetainėje 
Į Arion PL, Brooklyne.
į Gerbiamieji kriaučiai .ir 
Įkriaučkos, tiesiai iš dirbtuvių 
eikite ii' važiuokite Į unijos 

•svetainę, nelaukite antros 
dienos, kad nepaliktumėt ne
balsavę.

Kriatičius. Darbininke prie rankų darbo da- 
1 Iškeliu. Mokanti kaip mėgsti ir siu- 
iii. WELFARE AGENCY MANHAT- 
j TAN. 5 dienų savaitė. Alga $30. 
j Skambinkite EL. 5-2214, Ext. 33.

(237-238)Kur praleisit
Kalėdų vakarą?

vak a r i o n ė - b a n kietas 
d. sausio. Ir padalino 
nariams, platinti. Ku- 

nariai nebuvote susiririki- 
ir dar negavote

metinė 
Įvyks 6 
tik ictus 
rie 
me ir dar negavote tikietų, 
.matykite A. Veličką. Jo ant- 

kad kuopos dalykai eina' ge- rasas: 344 Rodney St. Parda- 
nariai pasimoka neblo-i vinėjime tikietų visi nariai tu- 

dar nėra pil- rime pasidarbuoti. Neužtenka, 
už šiuos me- kad valgiai bus skaniai paga- 

tus, būtų labai gerai, kad pa- minti, 
simokėtų. Susisiek it su finan- jti, 
sų raštininku, jis priims mo
kestį. štai jo antrašas: A. Gil
man, 131-47 230th St., Lau
relton, L. I. Telefonas: LAu- 
relton 7-1432.

Delegatai raportavo iš LDS 
Trečios Apskrities ir iš 
r i kinio Sveturgimiams

iu as.
komiteto raportu atrodo

rai, 
ginusiai. Kurie 
na i pasimokėję

bet reikia pasidarbuo- 
kad bankietas ir svečiais 

būtų skaitlingas.

Kuopos komitetas 
1951 metams:

Jurgis Waresonas, prot. sek- 
Ame- rotorius M. Stakovas, fin. sek- 
Ginti rotorius A. Gilmanas, iždinin- 

Komiteto konferencijų, taipgi [kas P. Kapickas, iždo globe- 
iš Lietuvių Kalbos Mokyklė- Ui A. Balčiūnas ir J. E.

,les susirinkimo. Visur paxlary-
Įta gerų tarimų. Jų raportai
Ipriimti sir pagyrimu.

Kuopos bankietas įvyks
6 d. sausio, 1951

Kuopos prezidentas A. Ve
lička raportavo, kad kuopos

Gu- 
žas. Wareson ir Gužas naujai 
darinkti, o visi kiti ir šiais me
tais buvę komitete.

Ligonius turime du. Albert 
Green ir Ignas Sutkus. Linki
me jiems kuo greičiausia pas
veikti. ai •

M. S., p. sek.

Filmos—Teatrai
“Harvey”

Virš minėtu) vardu komedi
ja ilgai buvo vaidinta New 
Yorko teatre. Dabar iš to vei
kalo sudaryta filmą, kurią te
ko matyti praėjusį antradienį.

Joje vaizduojama tūlas Mr. 
Dowd, mėgstąs daug laiko 
praleisti saliūnuose. Jis yra 
vidurinės klasės, malonaus 
būdo žmogus, pašlijęs psicho
loginiai. Jis visur vaikštinėja 
ir kalbasi su zuikiu, užvadin- 
tu Harvey, kuris, sakoma, 
esąs 6 pėdų ir 4 colių aukščio. 
Tačiau niekas kitas jo nema-

| Iš to susidaro visokių ypa
tingų situacijų ir esti daug 
gardaus, sveiko juoko.

James Stewart ir Josephine 
Hull vaidina vyriausias roles, 
kurias jiedu atlieka nepapras
tai gerai. N.

prieš 75 me- 
filmai parašė

i Aido Choro koncertas 
i gražiai pavyko

Aido Choras savo metiniam 
[koncertui turėjo Įdomią, Įvai- 
jriuotą programą, sudarytą 
I v i et i n ė m i s m e n o s p e k o m i s. 
Taipgi buvo pasikvietęs Lyros 
Chorą iš Philadelphijos. Prog-
ramą sėkmingai 
publikos atsilankė

Apie programos 
d a u g i a id m a t y s i m,e 
laidose.

įvykdė ir
gausiai. .

dalyvius
sekamose

z
T e bevykdant ty r i n ė j i m u s 

L.I.R'.R. traukinio nelaimes, Į 
geležinkeliečių unija pareika
lavo, kad prie kiekvieno loko- 
niotyvo vairuotojo būtų ir pa- 
gelbininkas. Tas pastiprintų 
apsaugą nuo nelaimių, sako 
jie.

“Kol nėra antrojo asmens 
pirminėje vairuotojo kaima-

dieną, gruo- |

temykite mi- 
pavArdę kar-

Antros balsavimų dienos 
šiuose rinkimuose nebus —vi
si balsuos tik 1 
džio 13-tą.

Balsuodami, 
merį. Kandidato
tais sunkiau taip greit įskai
tyti. Pagal numeri bus kandi
dato pavarde ir langutis. Lan
gutyje su paišiuku padėkite

Kalėdos metinė šventė. Ir 
nepaisant, kaip mos Į tokias 
šventes reaguotume, jos vis- 
viena Įvyksta. Gi šiais metais 

! Kalėdos sudarys net dubelta-

Namų darbininkė, gera valytoja, 
guolis vieloje, paliudijimas, 2 vai
kai Boll Harbor 5-0632.

(237-8)

raitėje, tol mirtis tebevažinės markę (žymę) X. 
j Įsikibusi ,motormano alkūnės 
i tuose traukiniuose,“ pareiškė 
David B. Robertson, unijos 
prezidentas.

Ar unijos balso paklausys? 
Darbininkai yra savo samdy
tojams pasiūlę daug pagerini
mų savo ir visuomenės gero
vei, tačiau nuo vienos tragedi
jos lig kitos tie pasiūlymai 
kompanijų ir jas prižiūrinčių 
valdininkų dažnai būna už
mirštami. Priežastis: pageri
nimai kompanijoms kainuotų 
pinigų.

Mūsų visų pareiga yra. 
rinkti i lokalo valdybą 
ž m o n es, j e i gu m es 
kale turėti ramybę 
toleranciją vienas 
suokite už šiuos:

šiuos
norime to

Naujas komisijonienus
Majoras Impellittori pra

ėjusį trečiadieni paskyrė nau,- 
.i.uoju gaisragesybos viršinin
ku prokuroro padėjėją Geor
ge P. Monaghan vieton atsi
statydinusio Frank .Quayle. 
Rinkimuose Monaghan demo
kratų klubas veikė už Pecorą. 

Į O prokuroro pareigoms jĮ bu- 
!vo paskyręs gubernatorius
Dewey.

New Yorke areštuotas Ju
lio Ulanga, 26 metų, Įtartas 
pardavinėjime 14-17 metų 
amžiaus jaunuoliams narkoti-

Ginčai dėl UN vėliavos

New Yorko švietimo Tary
boje kilo ginčai dėl Jungtinių 
Tautų vėliavos. Jie prasidėjo

“Kim” — Radio City 
Music Hall

Ga,minta vadovaujantis Ru
dyard Kipling’o novele, vaiz
duojančia ten menamus prie
tikius Indijoje 
tus. Scenarijų
gamintojas Leon Gordon 
bendrai sul Helen Deutsch, Ri
chard Sčhayer; direkcija Vic- Į 
tor’o Saville.

MG M filmą pastatė tikro- j 
sios Indijos scenose, su jos 
natūraliais vaizdais ir žmonė
mis. Tame ir veriasi didžiuma 
filmos įdomumo.

“Kini“ — vardas filmos he- Į
spalių 26-tą' tarybos nariui [rojaus, Anglijos atsiųsto indi- 
James Marshall’ui pasiūlius, jon airio kariškio sūnaus, naš- 
kad tose mokyklose, kur turi- laičio, gyvenančio vargo vai- 
ma atatinkama vieta antrajai ko gyvenimu, kaip ir visi In- 
vėliavai, būtų iškelta ir UN dijos 
vėliava; greta mūsiškes.

Prieš .tą jo .pasiūlymą suki
lo , šimtaprocentiniai “patrio
tai.” Juos parėpiė tūli laikraš
čiai. Jie sako, jog taj esąs 
tarptautinis suokalbis brukti, 
pasaulinę valdžią ir praversti 
amerikines tradicijas.

Stebėtojai to incidento sa
ko, kad protestuojančios gru
pės yra tos 
sur ir veik 
viskam, kas 
sugyvenimo
priedanga kovos neva prieš 
“socializmą” ir “komunizmą“ 
jos siekia iššluoti 
pažangų mokymą, 
votišką.

1 Protesto grupių
■ 'yra Allen Zoll ir jo vadovau

dama Amerikai šviesti Tary
ba. Tas pats Zoll pirm karo 
vadovavo’ Ariierican Patriots, 
Inc., kurią Jungtinių' Valstijų 
generalis prokuroras buvo 
paskelbęs, fašistine. Net da
bartinėje padėtyje esančiosios 
Jungtinės Tautos jiems atrodd
| 1 i . 4.4-JI 1441 - — • • 4.4.

pačios, kurios vi- 
visada priešinosi 
veda pasaulį prie 
taikoje. Kad po

varguomenės vaikai. 
Vienok jis auga gudresniu, 
vikresniu už kitus. “Aukštes
nės kilmės“ vaikams lemta 
būti aukštesniais, nežiūrint są
lygų (taip mums sako fil
mos). Dean Stockwell pagirti
nai vaidina toje rollėje.

Pagaliaul, Kirti* kaip 
patenka tarnauti britų 
gyboje. Ten jis sutinka 
painiavų ir pavojų, bet
nugali. Kitoje vadovaujančio
je rolėje — indijįečio preky
bininko—vaidina Errol Flynn.

nors I 
žvai
riau g 
juos

lyno Moterų Klubas nuspren
dė Kalėdų išvakarėse, 24 d. š.m.
turėti nariu ir sim patikti

STENOGRAFISTeiI

į Geras darbas linksmoj aplinkoj
40 valandų, 5 dienas j savaitę.

Kreipkitės 9 A. M. iki 12 
ar 2 iki 4 P. M.

L & C MAYERS CO. Inc.
I 516 - 520 West 34th St.,

T h o m a s

kvotimui dėl

t Leitenantas
Moran iŠ Fort Totten, sulaiky
tas po $2,500 
auto nelaimės, kurioje jauna
Emily Picchione užmušta, o 
jos sužadėtinis sužeistas. Mo
ran Įvažiavęs sustojusio!) prie 
raudonos šviesos mašinon.

LINKSMIAUSIA ŠIEMET 
SPALVINE! - MUZIKINE!

FRED ASTAIRE 
BETTY HUTTON

‘Let’s Dance’
ir scenoje 

NAT “KING*' COLE ir Trio 
JIMMY DORSEY & Ork.

Mickey Deems * Tong Bros.
/

Paramount square

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

NEPAPRASTAS VISKO
MPIGIMUAS!

Labai didelis kiekis daimantų, 
laikrodėlių, dovanom džiulerių, 
religinių daiktų ir t.t.

BUS IŠPARDUOTI PIGIAI
Pasinaudokite šiuom nupiginimu 

Kalėdų dovanom

iš mokyklų 
o įvesti sa-

priešakyje

N. Y. Paramount Teatre
Tebepasilieka “Let’s Dan

ce,” su Betty .Hutton ir Fred 
Astaire.^Technispalvė, muzi
kaliu 
džio pasitenkinimo 
nam, ieš 
vai ir linksmai praleisti vaka
rą.

pmedij a teikia di- 
kiekvie- 

nčiam, progos leng-

perdaug pažangios, perdaug 
pąlinkusios į .taiką. Jie net 
dvispalvės (balta ir mėlyna) 
TJN vėliavos bijosi. T;a.

ROBERT LIPTON
701 Grand St., arti Graham Ave.

a. Brooklyn, N. Y.

Atsilankykite į šį išpardavimą ir apsirūpinkite sa
ve reikalingais daiktais kalėdiniams pirkiniams.

BALSUOKITE Už:
I) Zaveckas Vincas, pirmi

ninkas (padėk langutyje X).
3) Žukauskas Vitalis, fi

nansų sekretorius (padėk lan
gutyje X.)

6) Nazveckas Maikis, Tra
de Executive Board (padek 
langutyje X.)

7) Kyrius Povilas, Trade
Board Member (padėk langu- j 
tyje X.) h , 1 • •

i i ,r. 'traukinio.8) Michelsonas Vincas, Tra-i
de Board member (padek •==========
langutyje X.)

II) Čerka Kazys, Executi
ve Board member (padek lan
gutyje X.) .

12) Bikulčius Jonas, Execu
tive Board member 
langutyje X.)

Visų kriaučių ir 
yra pareiga išrinkti

(padek

kri anūku
Į lokalo

Vakariene bus valgoma 
se v'akaro, sekinadieiiĮ, 
t,v Auditorijoje.

Laiko švenčių, dauguma til
in’ svočių, tad moterys nu
sprendė paliuosuoti daugeli 
gaspadiniu ni?o didesnės mais- _ t . K., v. . . :Route. Gyvenantis Brooklyne. No-

.to ruošos, o svečius atsivesti į | strand-Sheepshead projects. Virš $75
I ir daugiau j savaitę. ES. 2-2950 po
,7 v. v. ) 237-239)

T.ibor- PERSONNEL DEPT. 
12-tas Aukštas.

HELP WANTED—MALE

Vyras su mašina. Fuller Brush 
Gyvenantis Brooklyne. No-

moterų parengimą ir visiems

Komisija.

Brooklynietis studentas ka- J 
talikų universiteto Washingto- 
no, Edward F. Gallagher, ta
no Washingtone užmuštas

EGZAMTNTTOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Bronxe pirie East Rdver ir 
į Beach Ave. vaikutis atrado 
i kūną vyriškio, kuris atpažin
tas, esant Frank Cantarelli, 29 
m. Menama, kad jį nužudė 
keištinčiai. Tul’č.ięs ryšių su 
valkiozais.

Sandėlių darbininkų unijos 
lokalo 65-to nariai suaukojo, 
surinko $7,000 padovanoti 

I Izraeliui. Už jų dovaną Hai
fa mieste Įrėngs medikališką 
kliniką.

r______________ ... n. i m — *

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 k

I

Dr. M. Maišei
Staigios ir įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimu, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

trečio,
šildomas, 

blokai nuo

k am
is! ai- 

dabar 
par-
Ja-

Dviem šeimom

REAL ESTATE
Parsiduoda, per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

j Puikūs Namai Pardavimui 
I Richmond Dill — Dviem šeimom 

Prie pat Forest Parko
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, puse blo
ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduojas už $65. Keluri kiti 
bariai ant antro aukšto ir du 
syti kambariai ant. 
tušti. Automatiškai 
quet grindys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven
Abu Apartmentai Tušti

Atskiras namas, stucco su mūri
niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudyne, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm- win
dows, stairpads. Moderniška virtuvė. 
Vienas apartmentas , turi 4 kamba- 

! rius,'« kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Del dauginu informacijų 
kreipkitės pas

: Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 

Telefonai:
Į Virgin^ 9-0842 arba Virginia 7-4111

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė, ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTUTIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T T O N
EVėrgreen 4-9407 A Ui Ui ▼ 1 0 1 V 11

SHUFFLE BOARD
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